Redakcija uz 04.06.2021
TV šova “Saimnieks meklē sievu” un šova “Saimniece meklē vīru” atlases
NOTEIKUMI
1. SIA All Media Latvia noteikumi par pieteikšanos dalībai TV šovā “Saimnieks meklē sievu” un
šova “Saimniece meklē vīru” (turpmāk - Noteikumi). Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro
personai iesniedzot pieteikuma anketu un, pēc apstiprinājuma ņemot aicinājumu uz atlasi, dalībai
atlasei TV šovā “Saimnieks meklē sievu” un/vai “Saimniece meklē vīru” (turpmāk - šovs).
2. Šovam var pieteikties dalībnieki no 18 gadu vecuma.
3. Iesniegtās anketas un atlases procesā iegūtā informācija netiks izmantota SIA All Media Latvia
un/vai ar to sadarbības partneriem citos veidotajos šovos/spēlēs.
4. Anketas iesniedzējs apliecina, ka ir informēts, ka SIA All Media Latvia, SIA “Star FM” un AS
TV Play Baltics un TV Play Baltics filiāle ir “TV3 Grupa” grupas uzņēmumi, kas veido saturu
televīzijas programmām: “TV3”, “TV3 Life”, “TV6”, “3+”, “TV3 Mini”), izvieto informāciju
interneta portālos “Skaties.lv” un “https://tv3play.skaties.lv/”), veido saturu radio programmai
“Star FM”, veido saturu pakalpojumam pēc pieprasījuma (on-demand) “Go3” un izvieto
materiālus sociālajos tīklos. Anketas iesniedzējs apliecina, ka saprot, ka informācija un materiāli,
kurus tas iesniedz, var tikt izmantoti šova veidošanai un popularizēšanai TV3 Grupas kanālos kā
arī šova arhīva materiālu nodrošināšanai.
5. Šie Noteikumi ir jāievēro visām personām, kuras iesniedz pieteikuma anketu un/vai tiek uzņemtas
dalībai šovā. Gadījumos, ja persona anketu aizpilda citas personas vietā, tā apņemas informēt
personu par šajos noteikumos noteikto un uzņemas pilnu atbildību, arī materiālo, pret personu,
kuras datus un/vai privātās dzīves informāciju sniegusi, kā arī apņemas segt visus zaudējumus SIA
All Media Latvia, tajā skaitā atlīdzināt reputācijas aizskārumu, ja tādi/tāds rodas neievērojot šos
Noteikumus.
6. Pieteikšanās noteikumi
6.1. Potenciālajam dalībniekam jāaizpilda pieteikuma anketa portālā “Skaties.lv”. Anketa
pieejama: skaties.lv/saimnieks/pieteiksanas/
6.2. Potenciālajam dalībniekam jāaizpilda anketa, norādot vārdu, uzvārdu un
kontaktinformāciju (tālruņa nr.).
6.3. Pieteikšanās process ir nepieciešams, lai varētu atlasīt pēc iespējas labākus kandidātus.
6.4. Visus potenciālos dalībniekus izvērtēs žūrija pēc saviem ieskatiem (producentu
kompānijas SIA “Brīvdienas” producenti). Atlases kritēriji: attiecību statuss,
nepieciešams, lai persona nav attiecībās. Pēc šiem atlases kritērijiem sekos arī personas
analīze (izturēšanās kameras priekšā, runas prasmes, atvērtība, bet ne tikai).
7. Personu datu apstrādes noteikumi
7.1. SIA All Media Latvia datu apstrādes noteikumi pieejami https://skaties.lv/noteikumi/
sadaļā 4.3.-4.8.punkts.
7.2. Līdz ar savas dalības pieteikšanu un savas informācijas nosūtīšanu Dalībnieks piekrīt, ka
organizators apstrādā Dalībnieka personas datus (vārdu, uzvārdu, vecumu, dzimumu,
telefonu, e-pasta adresi, personas iesūtītos video materiālus un fotogrāfijas, lai
nodrošinātu SIA All Media Latvia šova atlases procesu.
7.3. Dalībnieks apzinās, ka tam ir tiesības nesniegt savu piekrišanu datu apstrādei šova atlases
procesā organizēšanas mērķiem, tomēr tādā gadījumā Dalībnieks nevar iesniegt savu
pieteikumu dalībai šova atlases procesā un organizators nevarēs izvērtēt Dalībnieka
kandidatūru dalībai šovā.
7.4. Šajā tiešsaistes anketā pieprasīto datu pārzinis ir SIA All Media Latvia (reģistrācijas
numurs: 40103065880, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021, e-pasts:
skatiesdati@tv3.lv.
7.5. Datu apstrādes nolūks – dalībnieku atlases šovu “Saimnieks meklē sievu” un “Saimniece
meklē vīru” nodrošināšana. Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās
datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta a).
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7.6. SIA All Media Latvia uzglabās atlases pieteikuma datus līdz 2021.gada 31.decembrim,
pēc kā dati tiks dzēsti. Uzfilmētie un samontētie video materiāli tiks uzglabāti SIA All
Media Latvia arhīvā līdz 2033.gadam (ieskaitot) vai līdz brīdim, kad SIA All Media Latvia
atzīs, ka attiecīgā informācija nav izmantojama mērķa sasniegšanai.
7.7. Attiecībā uz šova atlases procesa nodrošināšanu, tajā skaitā, dalībnieka līguma
noslēgšanas nodrošināšanu, personas dati tiks nodoti producentu kompānijai SIA
“Brīvdienas”, Reģ. Nr. 40103455570 Adrese: Ciemupes iela 1-33, Rīga LV-1024 (TV
šova “Saimnieks meklē sievu” veidotāji), kurš rīkojas kā atsevišķs pārzinis:
7.7.1. Datu apstrādes nolūks – dalībnieku atlases TV šovam “Saimnieks meklē sievu” un
“Saimniece meklē vīru” nodrošināšana, proti, SIA “Brīvdienas” organizēto
pasākumu atspoguļošana SIA All Media Latvia masu informācijas līdzekļos un
sociālajos tīklos, lai nodrošinātu SIA All Media Latvia veidoto produktu un datu
subjekta atpazīstamību, personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta a) un b) t.i.:
7.7.2. Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu
savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Personas
piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums tādējādi atļaujot Pārzinim
apstrādāt personas datus noteikumos noteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir
saistoša, ja tā tiek sniegta šajos Noteikumos norādītajā veidā (aizpildot anketu un
iesniedzot personas datus), un mutiski (piemēram, pirms pasākuma un šajos
noteikumos personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu
apstrāde un persona apmeklējot pasākumu, sniedzot intervijas, apzināti
fotografējoties un filmējoties piekrīt, ka tās personas dati tiks izmantoti šajos
noteikumos norādīto mērķu sasniegšanai). Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt
savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajos noteikumos norādīto
kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas datu apstrādes likumību,
kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu,
nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem
pamatiem, piemēram, pamatojoties uz Pārziņa un trešo personu leģitīmajām
interesēm.
7.7.3. Līguma noslēgšanai un izpildei.
7.8. Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm.

